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Charles Ives
Four sonatas
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Charles Ives (1874-1954), którym Ame-
rykanie szczyc! si" jako pierwszym „rdzen-
nym” kompozytorem, wykszta#conym 
rodzimymi si#ami, $mia#o #!czy# moty- 
wy muzyki prowincjonalnego $rodowiska,  
w którym dorasta# (orkiestry d"te, kapele 
taneczne, pie$ni ko$cielne) z nowatorski-
mi rozwi!zaniami europejskiej awangardy 
(dysonansowe wspó#brzmienia, atonalno$%, 
zmienne rytmy). Stateczny zawód agenta 
ubezpieczeniowego nie bardzo pasuje do 
jazdy bez trzymanki, któr! uprawia# w swej 
twórczo$ci. Przyk#adem s! cztery sonaty 
na skrzypce i fortepian. Ostatni! uko&czy#  
w 1916 roku.

Hilary Hahn i Valentina Lisitsa zacz"#y 
przygod" z Ivesem od III sonaty, któr!, po 
wnikliwym rozczytaniu pe#nej drobiazgo-
wych uwag partytury, „zabra#y w objazd” 
– jak dos#ownie stwierdza Hahn, a 'ywa re-
akcja publiczno$ci zach"ci#a m#ode artystki 
do opracowania reszty sonat.

W interpretacji i instrumentalistki, i s#u-
chacz daj! si" ponie$% muzyce – cudownie 
nieprzewidywalnej, co chwila zmieniaj!cej 
kierunek, nastrój, tempo i dynamik". Linie 
skrzypiec i fortepianu co chwila rozcho-
dz! si", graj! na w#asny rachunek, by na 
moment $ci$le si" po#!czy% i znów drama-
tycznie rozsta% – koordynacja obu partii  
w sonatach Ivesa jest powa'nym proble-
mem, ale nie dla Hahn i Lisitsy. Sprawiaj! 
wra'enie rozbawionych osobliwo$ciami 
artykulacji i harmonii, wtr"tami z jazzu 
(ragtime w Allegro z III sonaty) i country. 

Kto pos#ucha tej p#yty, tego Ives zafascy-
nuje.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy 

Giuseppe Verdi
Joanna d’Arc
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„Joanna d’Arc” nale'y do wczesnych oper 
Verdiego – najrzadziej wystawianych i na-
grywanych. Powody nik#ego zainteresowa-
nia s! proste – to kompozycja schematyczna, 
nieujawniaj!ca bogactwa inwencji melo-
dycznej i instrumentacyjnej Verdiego. Nie-
dorzeczno$ci libretta przyprawiaj! o zgrzy-
tanie z"bów nawet tych, którzy przymykaj! 
oko na meandry akcji „Trubadura”. Mi"dzy 
trojgiem protagonistów (Joanna d’Arc, król 
Karol VII i Giacomo, ojciec Joanny) trudno 
zawi!za% prawdziwy kon(ikt, nie mówi!c  
o wiarygodnych motywacjach psychologicz-
nych, natomiast dla prawdy historycznej nie 
ma tu w ogóle miejsca. Tym wi"cej jest go 
dla $piewaków i ich pomys#owo$ci w budo-
waniu kreacji wokalno-aktorskich. Temu za-
daniu nie do ko&ca sprostali soli$ci nagrania 
zarejestrowanego przez zespó# Opery Wroc-
#awskiej. 

Inteligentna, wra'liwa Anna Lichorowicz 
stara si" pokaza% z#o'ono$% osobowo$ci Jo-
anny – jej waleczne serce i dziewcz"c! nie-
winno$%. )piewa precyzyjnie i sugestywnie, 
cho% nieco ostro i krzykliwie w najwy'szych 
d*wi"kach. Mariusz Godlewski przedstawia 
dojrza#! interpretacj" partii Giacoma, umie-
j"tnie wykorzystuj!c walory silnego g#osu  
o pi"knej, pe#nej barwie. Najwi"cej w!tpli-
wo$ci budzi anemiczny, bezbarwny wyst"p 
Nikolaya Dorozhkina w roli Karola VII.

Podobnie jak we wszystkich operach Ver-
diego, w „Joannie d’Arc“ chór jest jednym  
z g#ównych bohaterów, a wroc#awscy chó-
rzy$ci spisuj! si" bardzo dobrze. 

Najnowszy polski album z muzyk! Ver-
diego ma blaski i cienie, ale wart jest po-
znania.  ■

Andrzej Milewski

Sceny z bezkresu
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Inspiracje muzyk! ludow! u twórców 
profesjonalnych nie s! niczym nowym. 
P#yta „Sceny z bezkresu” to kolejny efekt 
tego estetycznego maria'u. Kawalerowie 
B#otni, czyli zespó# z#o'ony z graj!cych 
kompozytorów, komponuj!cych jazzma-
nów i muzyków alternatywnych po#!czy# 
tu si#y ze $piewakami specjalizuj!cymi si" 
w muzyce tradycyjnej. 

Koncepcja projektu zak#ada pozosta-
wienie warstwy wokalnej bez jakiejkol-
wiek ingerencji, za to do#!czenie do niej 
d*wi"kowego t#a rodem z XXI wieku.  
W instrumentarium, obok szerokiego ze-
stawu efektów d*wi"kowych, brzmie& ge-
nerowanych przez laptopy i syntezatory, 
dostajemy mniej lub bardziej przetworzo-
ne d*wi"ki tr!bki, harmonium, skrzypiec, 
kontrabasu czy fortepianu. W szmerach, 
$wistach, pohukiwaniach, niby-jazzowych 
improwizacjach i innych wynurzeniach 
trudno si" doszuka% zwi!zku z tre$ci! pie-
$ni z Kurpiów, Mazowsza i Lubelszczyzny. 
Instrumenty tworz! swój w#asny sonory-
styczny $wiat, istniej!cy zupe#nie obok tra-
dycyjnych melodii, trzeba przyzna%, zna-
komicie za$piewanych. Je$li celem autorów 
by#o pokazanie kontrastu mi"dzy prostot! 
muzyki ludowej i przesadn! komplikacj! 
tej wspó#czesnej i artystycznej, to zosta# on 
osi!gni"ty. S#uchaj!c czystych, niemal na-
tchnionych g#osów solowych, cz"sto mia-
#oby si" ochot" po prostu wy#!czy% ca#y ten 
d*wi"kowy ba#agan, który im towarzyszy. 

Na pochwa#" zas#uguje realizacja na-
grania. Plany s! bliskie, proporcje dobrze 
zachowane, a czytelno$% wzorowa. Ale nie 
jest to p#yta dla ka'dego.  ■

Maciej +ukasz Go#"biowski


